
Xplo vzw is een nieuwe fusieorganisatie binnen Jeugdzorg en is voornamelijk 
actief in de regio Midden- & Zuid-West-Vlaanderen.  
Vanuit 3 campussen en met meer dan 300 medewerkers begeleiden we          
kinderen, jongeren en hun gezinnen die geconfronteerd worden met              
problemen in de opvoeding, het samenleven en/of hun afstemming op de 
maatschappij. We doen dit met een breed en gevarieerd aanbod van            
hulpverleningsvormen, van ambulant tot residentieel, van rechtstreeks         
toegankelijk tot begeleidingen in opdracht van gemandateerde voorzieningen.  
Onze doelstelling is daarbij steeds om vanuit een unieke ontmoeting maximale 
kansen te creëren voor ontwikkeling en groei.  

 

 
De afdeling Rafik zoekt een gedreven 

voltijdse contextbegeleider vervangingscontract zwangerschap 

 

Functie Als contextbegeleider ondersteun je gezinnen met kinderen en jongeren tussen de 0 

en 18 jaar die zich in een moeilijke leef- en/of opvoedingssituatie bevinden. Je vertrekt 

vanuit de krachten en inzet van elks gezinslid. Je gaat wekelijks bij de gezinnen langs 

en bouwt samen met hen een begeleidingstraject uit. Je kijkt daarbij wie van het net-

werk van het gezin voor hen van betekenis kan zijn en schakelt die in.  

 Verder verzorg je de administratieve taken zoals verslaggeving en registratie. Op de 

teamvergaderingen werk je samen met collega’s werkstrategieën uit en zet je je in om 

afdelingsdoelstellingen te halen.  

 Profiel  Je beschikt over een bachelor of master diploma in een menswetenschappelijke rich-

ting (of gelijkwaardig door ervaring). Ervaring als contextbegeleider in de Bijzondere 

Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg of VAPH vormt een pluspunt.  

• Je hebt een positieve en enthousiaste ingesteldheid 

• Je bent contactvaardig en communicatief, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je beschikt over een probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en bent stress-

bestendig.  

• Je bent in staat om kritisch te reflecteren over je werk en staat open voor feed-

back van collega’s en leidinggevenden 

• Je beschikt over een rijbewijs B en een auto 

• Je bent bereid tot avondwerk 

Aanbod Een veelzijdige voltijdse job in een dynamische, creatieve en stimulerende werkomge-

ving. Flexibel uurrooster, loon volgens barema 319.01, fietsvergoeding, hospitalisatie-

verzekering. Indiensttreding zo snel mogelijk.  

Interesse Mail uw motivatie + CV uiterlijk tegen 05/02/2023 naar jobs@xplo.be t.a.v. Betsy  
Van Liefde, campusdirecteur, Xplo vzw campus Roeselare, Blinde Rodenbachstraat 23, 
8800 Roeselare. 

 

Meer informatie 
Nele Boeve, coördinator: nele.boeve@xplo.be of 051 22 21 44 
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